
MODEL PAPER FOR TELUGU – TELANGANA STATE (CODE:089) 
CLASS – X 

SECOND TERM (OCTOBER 2016-MARCH 2017) 
సమయ౦: 3 గం                       
��: 90 

�గ� - ఏ 
1. ఈ �ం� గ��ం��� చ�� అ!"న $శ�ల' స(న స
)నం ఎం+'� ,యం!.                      6×2=12 

/�త చ12 ర4ంచటం 6
న� �షయ� 89 అం9' ఎం: $;భ అవసరం. /�త చ12ల> ?@A 
BCD� EF మం� ఉH�� తమ IటJ �ంKL>టM శAN సంప>�ల> సకల అలం8,ల: వ1Qం4 ,వR�� 
,��S, Uరణ�కWK� �XQY1NS, Zత,[> \జ,[S, ^_H1� మ` �నa�S 4bం4 నcdల 
eలf+H��. అgJ చ12 Hf �H eh ?i ఉండc. kనlm చ12 ,_న nodp ' దrs! Fభం ,t9 
8u $పంచ చ12v wపx /�త చ12 అyన� /�త చ12 L� చదవం! అంz అ� EF uరసంS ఉం{య� 
జ> ��6N�. Dg: eh ఒక అమృ~ంజనం ?i ���Dల� `స�K 
ట ?i $Eరంv ఉం� /�త 
చ12v� ��దం �సం అబ�� ,�N అ� మదన 8మ,[ కథS 
��ం�. సత��� �ex@, చక�S� �ex@. 
ఆ�ధ�S �^xన D� ఘ>�. �@ �d, రచyత �ం��A �గ� �?ర�గల� 8బgJ /�త చ12' �@ EF 
�ఖ��న�. 
$శ�: 

i. /�త చ12ల� జ>ల �వన 

అ) �రసంS ఉం{య�  
ఆ) సరసంS ఉం{య� 

ఇ) uరసంS ఉం{య� 
ఈ) అరసంv �రవచ�� 

ii. $పంచంv ��Sం4న /�త చ12 
అ) ��p kకlm /�తచ12 

ఆ) kనlm /�తచ12 

ఇ) ��  ¡ /�తచ12 

ఈ) k¢Em /�తచ12 
iii. /�త చ12v� అబ�� ఎం9' ,6N�? 

అ) $¤దం �సం 
ఆ) ఆ¤దం �సం 

ఇ) $
దం �సం 
ఈ) ��దం �సం 

iv. wపx /�త చ12 ర4ం4 ?i దrs! సంe�ంచ�D�? 
అ) nodp 
ఆ) nసd¦ 

ఇ) no�§ 
ఈ) ,�§ 

v. /�త చ12v� �పxవల_ం�? 
అ) అసత�ం 
ఆ) అపత�ం 

ఇ) సత�ం 
ఈ) �త�ం 

vi. /�త చ12 రచన' �ఖ��న� 
అ) ��@ 
ఆ) e¨ 

ఇ) �@ 
ఈ) k@ 

 



�గం-© 

2. �ం� ª4ం4న ��, 4�H
ల: �ష«�� �వ1ªN tఖ ,యం!.              1× 8 = 8 

“�తNHల> స8లంv అం�ంచ వల_ం�S �� �ద� ®F� సంS¯!° మండలం ±రన�²³ం >ం! «ద"1 

అ� (� ®F� వ�వ6య అ´81A” ,_నh�S ఒక tఖ ,యం! . 

3. u �� కృషQ, >cd �ద� ®F� v� �ం;�¶తm $·తd eఠ�లv చ9c�H�c. ¹ బ!v �రdUం4న �º 

�k»న $దర¼న (¾ml ¿¦) f1ం4 �నపbక' D,N�À �క Á� ప�లv ,యం!..              1× 6 = 6 

�గం-_ 

4. �ం� పద�e��A గణ�భజన �_ �fవ uయబ!న $శ�ల' �ం� జDÃలv స1Äన ��� ఎ>�L� ,యం!. 

w�Åజ��ద¤కమండలÆH'm �ం®Çదండ¤!             4	× 1 = 4 

i. � పద�eదంv గల గÉ ఏ�? 

(అ) భ, ర, న, భ, భ, ర, వ 

(ఆ) మ, స, జ, స,త, త, గ 

(ఇ) న, జ, భ, జ, జ, జ, ర 

(ఈ) స, భ, ర, న, మ, య, వ 

ii. � పద�ంeదం ఏ వృతN ప���A �ం�న�? 

(అ) �Ê�లం (ఆ) ఉతxల
ల (ఇ) చంపక
ల (ఈ) మËNభం 

iii. � పద�eదంv� అÌ,ల సంఖ�? 

(అ) 17 (ఆ) 18 (ఇ) 19 (ఈ) 20 

iv. � పద�eదంv య;�b ఎ�� అÌరం? 

(అ) 10వ అÌరం (ఆ) 11వ అÌరం (ఇ) 12వ అÌరం (ఈ) 13వ అÌరం 

5. �ం� $శ�ల �fవ ఇ4�న స
)Hలv, స1Äన స
)H�� ఎ>�L� ,యం!.                           4	× 1 = 4 

i. ఈ వరÐ�: ఊ� స�Ò�న� 

(అ) అ;శÇకNÓలం8రం 

(ఆ) అ,ÔంతరH�6లం8రం 

(ఇ) ఉప
లం8రం 

(ఈ) Õ
లం8రం 

ii. కృషQÖవ,య, ×ద�H
�� ఆ�కN
ల�ద, మ>చ12ల> ర4ం41. 

(అ) Õ
లం8రం 

(ఆ) Ø�Ùలం8రం 

(ఇ) దృÙJం~లం8రం 

(ఈ) ఉÚxÛలం8రం 

iii. అ,ÔంతరH�స లÌణం: 

(అ) ఒక ��� Ü_ మÝకgS Þrం+ట 
(ఆ) సమ1Ôంచవల_న అ,Ô�� సమ1Ôం+ట 
(ఇ) �N; �త �ంద8� �ంద �త �N;8� :+నh� �Kxట 

(ఈ) �పxవల_న ��� ఎ'�వ �_ �Kxట 



iv. ఉప
లం8,�A ఉ�హరణ: 
(అ) 
ఊ1v స�Òమంత ��c ఉన��. 
(ఆ) నÌà మá� �రâ_నh�S అ9ãతంS ఉH�y 
(ఇ) నగ,రణ� ä� న�! /వనåష 
(ఈ) ఈ ,[ Yడవ క>� t� Wc� 

6. $శ�ల �fవ ఇ4�న స
)Hలv, స(న ��� ఎ>�L� ,యం!                                                4	× 1 = 4 
i. "ఊ�వá�" - ఇ� ఏ సం´A ఉ�హరణ? 

(అ) bక సం´ 
(ఆ) గసడదD Öశ సం´ 

(ఇ) ఉ8ర సం´ 
(ఈ) ఇ8ర సం´ 

ii. �d�కNం అంz? 
(అ) ¯ం� 6�� �పxబ�� 
(ఆ) Y� 6�� ఉచ�1ంచబ�� 

(ఇ) ఒక 61 �పxబ�� 
(ఈ) ¯ం� Y� 6�� �పxబ�� 

iii. bక� అనS��? 
 అ) అ, ఇ, ఎ అ> అ+� 
ఆ) ఆ, ఈ, ఏ అ> సరdHమ� 

ఇ) ఎ, ఓ, అ¦ అ> అÌర� 
ఈ) ఇ, ఉ, ఋ అ> అ+�

iv. �Sగమ సం´A ఉ�హరణ: 
(అ) ec, (ఆ) ÅK, (ఇ) 8K, (ఈ) fణవం�, 

7.  �ం� k�«లv ¯ం!ంgA అ,Ô B_, �ంత Dక�$Çగం �యం!:                                       2	× 2 = 4

i. éసf4�నh� 
ii. ¯ంgA �డ° êవ! 

iii. u�81Zవడం 
iv. D_�'� 

8.  �ం� 6�తలv H@ëంgA అ,Ô ,యం!:                                                                            4	× 1 = 4

i. ìతకíyన �గ 8@A త"@నh� 
ii. మ_é_ 
ê� 8య �_నh� 

iii. ×రg�hJ మం9A ప�A,9 
iv. న�dన  Hప�� పం��ం� 

v. ^+�క ¹ద î`sºం 
vi. ఓడబం�� బం��ఓడ 8వ+�> 

vii. ïంగ' Ë 'gJనh� 
viii. ðgv తల×gJ ðకg Zh'ìఱ4నh� 

�గం-! 
9.  

i. �ం� D8�లv� ప,�య ప� f1Nం4 ,యం!.             2	× 2 = 4 
అ) �ÒమÖ� కదనరంగంv ఎందð శòcల> తన కృeణ�న' బ@ ఇ4�ం�. అ_ :� ,[ �జయం 

6´6N�. 
ఆ) అడ�v� క1 ��cv uóô ~f�న��. అ� తన ìనక>న� గజ�ల> రమs� ^@4ం�. 

ii. �ం� D8�లv õత ఉం4న ప�ల öక� HH,Ôల> ,యం!.            2	× 2 = 4 
అ) ,[ తన ròల: కల_ ఉదy�Nన� rò� Ü�>. 
ఆ) ఈ వరÐ� వరÐ� tక అన��త కÙJ ప�+H��. 



iii. Aం� D8�లv� $కృ; �కృ�ల> f1Nంచం! À� �_ ,యం!             4	× 	



= 2 

అ) Kడr �>న� /వ,_ î�'ట' ÷r, u�, S@ ఎం: అవసరం. 
ఆ) KసNక� k�తNS Ü��D@.  IతN� మన' ��U��: స
నం 
ఇ) వరంగp v Ày సNం�ల f! ఉం�. అంద�న ఆ కంబ�ల ¹ద ఎ�� WFx కలc. 
ఈ) �> నగరం �శS ìøô>. ఆ ùస మం4ద� �ex�. 

10. Aం� $శ�లv ¯ం!ంgA Á� ప�లv స
)న� ,యం!.            2	× 4 = 8 
i. ఒక పbక v� సంeద¢«ల> చ��Ë ఆ పbక ఆvచHúరణల> దృకx)�� అరÔం ���వ+�. û� పట� ¹ 

అüýయం þ�హణంS ,యం!? 
ii. ÅలLండ పటJణం అందచం� �భవం �WషJత ²1� �Ø��ంచం!? 

iii. �లంSణ� ఈ®KJ వá $పంచK అంగ!’ అనi�A 8రÉ ,యం!? 
iv. ÅలLండ పటJణ� ర4ం4న ర4yత> ప1చయం �యం!? 

11. Aం� పద��లv ఒక ��A $;ప�రÔ� ,యం!.              1	× 8 = 8 
 

ఆకంఠంÃగ �K° 
�కర üÛన�ంÃ భ�ంపఁS 

t'న�ం గ� నంగF¯�దc �t? áసl! �ం�ండÀ! 
uకం�m మ;	>t కటక{! uDర �� Jంప+p 
�8`�ఁ గంద\[, Wvంఛ$Õ�p ~ప�p! 

 
IతNం� క���x: Uత� >�´ం+ ròం�, సం 
�తNం� öక 8ర�6ధన�నm ì� ëం9 ròం�, 6d 
యతNం�న కృeణ� య�ల H`1ం+ ròం�, � 

4�తNం� �ఖr+� rò� దగm ��ంక,�శd,! 
12. Aం� $శ�లv ¯ం!ంgA Á� ప�లv స
)న� ,యం!.            2	× 4 = 8 

i. /వన �ష�ం పద� �గ 6,ంశ�> ,యం!? 
ii. D��� e2 సd�D�� �వ1ంచం!? 
iii. ఎhవంg ప> �� D1� 
నవÊపంv ఉన� ,Ì� అ� అం{�? 

iv. ’/వన �ష�ం’ ర4ం4న క�� ప1చయం �యం!? 
13. Aం� $శ�లv ¯ం!ంgA Áట ఇర� ప�లv స
)న� ,యం!.         2	× 5 = 10 

i. ,�� వ�ANతdం మన' ఆదర¼ýయం, û�� �Ø��ంచం!? 
ii. ,మ ,వణ C���� f1ం4 ,యం!? 
iii. �~�dషణ వృ~Nం~�� �వ1ంచం!? 
iv. ,మ ��cల �b� f1ం4 ,యం!? 


